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البد من رؤية موضوعية خالية من الطمع والجشع والفساد
عبدالعزيز الدويلة
ال نختلف اذا قلنا بــأن تخيل الدولة
والحكومــة وتوقفهــا عن دعــم املواد
الغذائية املستوردة من الخارج وغريها من
املواد االســتهالكية االخرى جعلت األمور
املرتبطة بالبيع والرشاء واسترياد البضائع
الخارجية تزداد ســوءا بل قســمت ظهر
املواطن وافقدته حيويــة الحياة املتوازنة
دون التفكري يف كيفية مراجعة االوضاع
االقتصادية التي هي اساس رمانة امليزان
يف ظل ما يعيشــه املواطــن من ظروف
يســودها األذالل والقهر واملوت البطيء
األمر الذي جعله ودفعه للدخول يف دوامة
التدين والســلف والشحت ان جاز التعبري
 ..لــذا مل تجد هناك مراعاة وال اهتامم وال
متابعــة وال مراقبة وال دعم للتخفيف من
نار الغالء الفاحش واصبح الشــعار هو

(ميــوت من
ميوت ويعيش
من يعيش ومن
فوقنا وتحتنا
الطوفان)..
صــو ر ة
حيــة مــن
واقعنا املعاش
اليومــي الذي
يؤكد ويربز بأن
الشكوى لغري الله مذلة ومن هذا املنطلق
وتأكيدا عىل ما اوردناه ســلفا بأن اسعار
املواد الغذائية تزدادا ارتفاعا فاحشــا كل
يوم والدليــل عىل ذلك وصول الكيس الرز
(شــاهني) اىل ما يقــارب  63الف ريال
ميني وهو يعــادل راتب موظف حكومي
 ..باالضافة اىل ســعر دبة الزيت  20لرت
وصلت اىل مــا يقارب  44الف ريال ميني
 ..ناهيــك عن ارتفاع اســعار االدوية يف
بعض الصيدليات فحدث وال حرج فهناك

من يتالعب بها  ..وبيع املمنوعات لبعض
الشباب بحجة اســترياد االدوية والغالء
عىل مستوى العامل .
وهذا امر بات يشــكل حقيقة فقدان
التوازن التجاري واالقتصادي والجشــع
العاملــي والتــي مازالــت رياحه تعصف
باملواطن مبا ال تشــتهيه ســفينته  ..يف
ظل املتغريات والكسب الال مرشوع الخايل
من دعــم الدولة واالنظمــة التي اصبح
الفساد االقتصادي مسترشيا ومنتشيا يف
مفاصل واركان الدولة والحكومة الفاسدة
الغري قادرة عىل وضع الحلــول املعتدلة
واملوضوعية لتجاوز كل ما يعانيه املواطن
واملســحوق واملرضوب حتى العظم االمر
الذي يستدعي اىل اعادة التفكري يف دعم
املواد الغذائية واالدوية وتثبيت االســعار
وفق معايــر موضوعية تجســد قيمة
الرشاء والبيع وعدالة االســترياد املدعوم
ذات الرؤية الخالية من الجشــع والطمع
والفساد.

يسالونك عن االرهاب قل هاكم الجواب
عبداهلل الصاصي
اذا مل تسارع القي ًادة الجنوبية بإغالق
املنافــذ الحدودية وتضع الحراســات عىل
كل منفذ مــن رجال لهم صفــات مميزة
ممن لديهم الحاسة السادسة يستشعرون
بالخطر يف وجوه الداخلني ارض الوطن ال
يكلون وال ميلــون من الفحص الدقيق لكل
مركبة واعينهم عىل السائق والرتكيز عىل
نظراته وحركاتــه وامياءته فاذا كانت غري
طبيعية وظهرت عليه حالــة من االرتباك
يف الحديث فاعلم ان هناك ما يخفيه وهذا
امر يحدث لكل مــن يحمل يف يده او فوق
مركبته مادة فيها مخالفة للأملوف  ،ورجل
االمن الذيك صاحب الفراسة سيالحظ يف
رموش وحدقات الساعي الرتكاب الجرمية
 ،عكــس ما يالحظه يف غــره من املارة ،
وهذه النصيحة موجهــة للقادة االمنيني
بحســن االختيــار لألشــخاص من ذوي
النظرة الشــاخصة وتأهيلهم عرب دورات
لدى متخصصني عىل مســتوى عايل من
الخربة وهم كرث من الخريجني من الكليات
العســكرية الرشقية و لديهم شــهادات
والكثــر منهــم الزال لديه القــدرة عىل
التدريس والتدريب والتأهيل للدماء الجديدة
من الشــباب ورفدهم باملعلومة التي تحد
من الجرمية قبل وقوعها ،ومع االسف ان
القيادة الجنوبية مل تلتفت ملثل هذه الهامات
وهم عىل الرصيف وال تســتوعبهم وتسع
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لألخذ بأيديهم
واالســتفادة
منهــم يف
تحســن
الوضع االمني
عندمــا ترفع
معنو يا تهــم
و تقــو م
بتحســن
وضعهم املادي
وقــد التقيت البعض منهــم وحدثني عن
الخربات املكتســبة عنــده يف ظل دورات
اخذها خارج الوطــن يف مجال االمن هو
االن عىل رصيف الشــارع  ،امنيتي االرساع
يف األحتواء لهم ووضعهم عىل راس هرم
الكليات العسكرية االمنية وهم من يؤمتن
عليهم يف تثبيت منظومة امنية يشار اليها
بالبنان وغد ًا نرى الدفعــة تلو الدفعة من
االمنيني وهم يتوجهون الســتالم مهاهم
االمنية يف نقاط املنافذ الحدودية وبوابات
املدن الجنوبية واالماكن املهمة فيها املدعمة
بأجهزة االستشــعار الخاصــة باملركبات
واالفراد ،وهذه االجهزة االستشعارية التي
البد من رشائها كلفتها وتوصيلها وتركيبها
يف اماكنها املحددة ال تساوي قيمة الخام
من النفط الذي يتم شفطه وتحميله االن .
ويف هــذه اللحظة التــي اكتب فيها
هذه الســطور عىل منت الباخرة الراسية
يف ميناء النشــيمة التي تقدر حمولتها ما
يعادل مية وخمسة واربعون مليون دوالر
،وعند هذا وقفــت برهة من الوقت كيف ال

اتوقف ؟ وهذا الكم مــن ماليني الدوالرات
وال يتم اســتخدامها يف دعــم املنظومة
االمنيــة يف رشاء مــا يلزم مــن االجهزة
املســاعدة يف حفظ االمن وتأهيل الكوادر
االمنية التي بدورها تحفظ الروح البرشية
بد ًال من ايداع تلك االموال يف البنوك خارج
الوطن والسامح للهوامري برسقتها بالطرق
التي يعرفها الجميــع والتي تتم من خالل
مشــاريع وهمية عبارة عن حرب عىل ورق
ال غري ودورات ســياحة اىل معظم البلدان
باسم خدمة الوطن واملواطن الذي مل يلمس
من جل الزيارات التي يقــوم بها رجاالت
الرشعية اليمنية مذ عرفهم قبل ســنوات
وحتى الوقت الحايل يف زياراتهم املحبطة
للشارع بفشلهم املتكرر يف زياراتهم التي
ال تســاوي قيمة تذكرة الطائرة والنرثيات
مــن بدل الســفر واالقامــة باملاليني من
الدوالرات .
وبدورنــا نوجه رســالة اىل القيادة
الجنوبية بعد كل هذه الجرائم التي تتابعت
عىل االرض الجنوبية بالسيارات املفخخة
والعبوات الناســفة الالصقة واالســلحة
الرشاشة  ..ملاذا ال تعطى التعليامت بإغالق
املنافذ الحدودية التي يصلنا منها كل الفنت
والويــات التي تحصــد ارواح الجنوبيني
امام مرأى ومسمع التحالف الذي مل يحرك
ساكن حيال ذلك .
الرســالة الثانية ملاذا ال يتم السيطرة
عىل مواقع الخامات الجنوبية لالستفادة
من قيمــة وارداتها لصالــح امن املواطن
الجنويب وتحسني وضعه املادي .

أتصال العليمي باللواء الصبيحي
عند عودته من الكويت
أحمد راشد الصبيحي
يف عام  2009انهى الصبيحي تعاقدت مع رشكة زين لالتصاالت
الخلوية يف دولة الكويت وانهى كل يشء واستلم مستحقاته لكونه
تجاوز السن القانوين للعمل .
كان بإمكان الصبيحي تصغري سنه يف جوازه ليبقى يف الكويت
لكن مرارة الغربة جعلته يف شوق وحنني لوطنه وعندما كنت يف الكويت
وبحكم القرابة التي بيننا ..قال باقي يل سنتني من اإلقامة
كيف تشوف هل اجدد اإلقامة مع رشكة خاصة وابقى يف الكويت.
قلت والله يا عم محمود تجديد اإلقامة ســهل وعندي صديق كويتي مع
والده رشكة وهي رشكة الكليب لألســاك مالكها جاسم الكليب يقدر يضيفك
ضمن عامل الرشكة وكلمت صديقي وجلســنا انــا وهو مع العم محمود وقال
له االن عرفت انك قائد عســكري وكشف عن نفسه ومل يكن احد يعلم من عامل
رشكة زين إن الصبيحي كان قائد لواء وكان قائد للكلية العسكرية فكان يتعامل
معهم بانه شــخص مغرتب برغم دخوله الكويت بجواز صومايل عندما كانت
اإلقامات موقفة عىل اليمنيني بسبب موقف عفاش
الذي اضاع اليمن بقراره الغبي تجاه دولة الكويت .
وعندما كان املرحوم صباح االحمد وزير الخارجية يف عهد الشيخ املرحوم
جابــر الصباح اصدر قرار عىل كل اليمنيني تصحيح اوضاعهم وكان رحمة الله
عليه يعرف إن اليمنني دخلوا الكويــت اغلبهم بجوازات صومالية فام كان من
دولة الكويت سوى غض الطرف والتسامح وهي دولة العفو والتسامح والكرم
وبالد الحكمة واإلصالح بني الــدول العربية يف أي خالفات تحصل ،هنا صحح
وضعه الصبيحي برجوع للجواز اليمني
وســهلت له األمور الســفارة اليمنية ذلك بعد أن عرفت أن الصبيحي مل
يتكلم بأي كالم سيايس إمنا اىت لغرض لقمة العيش بعد توقيف راتبه من نظام
عفاش .
انتهــى الصبيحي من العمل وأتصل يب بأنه ال ينوي أن يغري إقامته وقال
يل اشكر صديقك عىل موافقته أن يستوعبنا يف رشكة ابيه واخربنا إن صديقك
يعترب من مشائخ الكويت ومن من املقربني من االرسة الحاكمة
ولهم احرتامهم يف جميع الكويت ..
عاد الصبيحي للوطن يف مطلع شــهر  2009وبــدء يعمل يف مزرعته
الخاصة وكان يرتب لزواج ابنه الثالث عبدالله حينها تلقى اتصال
من الدكتور رشاد العليمي بعد أن تلقى عدت اتصاالت من قيادات جنوبية
لغرض اللقاء حينها بالرئيس السابق عيل عفاش وحينها هنا وعد
الصبيحــي الدكتور العليمــي وكان نائب لرئيس الــوزراء ووعده بلقاء
وبالفعل حصل اللقاء وبعده تم اللقــاء بالرئيس صالح وعرض عىل الصبيحي
عدت مناصب منها محافظ للحج فرفــض كل العروض فام كان من صالح اال
إن يقول له ابقى يف مكتب القائد العام للقوات املســلحة كمستشار هنا وافق
الصبيحي ألنه كره العمل امليداين وهذا العمل يف ذلك الوقت ســوف يجعله يف
صــدام مع رفاق دربه من الحراك الجنويب وكان يعرف بأن لهم قضية وهو أحد
من هؤالء الذين تعرضوا لتهميش وقطع
معاشه وترك البالد ألنه يعلم لن يكون يف منا ،من عصابة عفاش.
إن العليمــي اليوم هو يف هرم الســلطة والصبيحي يقبع يف ســجون
الحويث هل يتذكر الدكتور رشاد العليمي االتصال الذي دار بينه وبني الصبيحي
وبأنه هو من أثر عليه ليعود يف السلك العسكري بعد ان اخذ عهد بأن يلزم بيته
ويعمــل يف مزرعته  ..هل يعلم العليمــي أن الصبيحي قد فقد اثنني من اوالده
وهو يف غياهب السجن ..هل يعلم العليمي أن الصبيحي مصاب بذبحة صدرية
مع مرض ضغط الدم الذي يعاين منه منذ .خروجه من بلده ؟
اننا االن نوجه رساله اىل الدكتور رشاد وهي موجهة من كل صبيحي
له أن محمود يف ذمتك وعليك أن تبذل كل ما هو مستطاع إلخراجه
من ســجون الحويث  ..نعم العليمي معروف برشف العســكري ويعرف
الشجعان كالصبيحي وان الرشفاء تعرف الرشفا وحان الوقت يا دكتور
بأن يتم اإلفراج عن الصبيحي عىل يدك وهذا مكسب سيايس لك وان كنت
معروف بذلك.

شهوة السلطة  ..واملال السائب يعلم السرقة
علي عبداهلل الدويلة
الســلطة الرشعيــة القضائيــة
املناصفة هي ليســت ملجــأ لألوغاد
الجاحديــن األنذال الذيــن ينتمون إىل
العنــارص االنتهازيــة الوصولية وهم
من املتطفلني والنصابــن واملحتالني
والــرق وينهبون مقدرات الشــعب
بغري حــق وبحكم األنانية والجشــع
وتهور وحب الذات وترفع عىل اآلخرين
وكيف يستغلون مناصبهم العليا ألجل
إشباع غرائزهم وملذاتهم وخالف أنهم
يدعون بشــعائر الوطنية املفرغة من
املحتوى الفكري والسيايس وحرصهم
الشــديد عىل مصالح الشعب بل وابناء

املســؤولني
يفضلــو ن
الســفر إىل
ا لخــا ر ج
لقضــا ء
فــر ا ت
ا لعطــل
ا لصيفيــة
يتنا ولــو ن
ا أل طعمــة
واللحوم الطازجة ويلبســون املالبس
الفاخرة ويسخرون تلك األموال الطائلة
املنهوبة يف البنوك األجنبية لالستفادة
من األرباح غري املرشوعة وشــعبهم
املســكني املغلوب عىل امــره يتذوق
املرارة ويعاين من الفقر واملذلة والجوع
بينام أن الســلطة الرشعية الحقيقية

هي املــكان الطبيعي واملناســب لكل
الوطنيون الرشفاء األحــرار واألبطال
الذين يعشــقون حرية كرامة االنسان
وعدالته االجتامعية ويحرتمون السيادة
الوطنية ويقدســون الحيــاة الكرمية
املفعمــة بالعطاء الفكــري والنهوض
الثقايف االنســاين ويؤمنون بالقضية
الجنوبية الوطنيــة التي تعترب هي من
أبرز واهم ســائر القضايا االنســانية
وشــعبنا الجنويب العظيــم البطل يف
حالة اســتعداد أن يقدمــوا أرواحهم
رخيصة يف ســبيل الدفاع عن الوطن
برغم كل الهموم واملشاكل االجتامعية
واالزمات االقتصادية واالنفالت االمني
واملحن واملصاعب واآلالم حتى يســرد
املواطن اليمنــي كرامته وعزته وفخره
وكل هذا ألجــل االســتقالل الوطني

ومازال الفاســدون يعيثون يف األرض
فســادا واذا قيل لهم ال تفســدوا يف
األرض فسادا قالوا ما نحن اال مصلحون
فأعداء الحقيقــة غالبا ما يلجأون اىل
تشــويه وتزييف الكثري مــن الحقائق
املوضوعية الهادفة وكام تحاول بعض
من قوى الظالم متزيق اليمن ووحدته
العربية املشــركة االستيالء عىل زمام
السلطة الرشعية وان تفرض هيمنتها
وسيطرتها عىل مدينة عدن بإعتبارها
مدخال تجاريا اساســيا يتحكم باملوارد
الطبيعية لدول الخليج العريب ومنطقة
الرشق األوسط ولذلك يكون الحوثيون
االنقالبيــون خلفــوا وراءهــم قتل
وخــراب يف البنية االقتصادية الفوقية
والتحتية وتدين من خاللها مســتوى
معيشــة املواطن وكذا الوعي الثقايف

االنساين يف نفوس املواطنني وبسبب
العبث باألموال التــي نهبت من خزينة
الدولــة والــذي ادى إىل عجزها وعدم
قدرتها عىل االيفــاء بالتزاماتها تجاه
املواطن  ،األمــر الذي ترتب عدم القدرة
عىل رصف مرتبــات املوظفني وضعف
الخدمــات األساســية ويف ظل هذه
األوضاع املرتدية تقــع عىل الحكومة
الرشعية املسؤولية الكبرية يف معالجة
الكثري من األمور السياسية والثقافية
التي خلفتها جامعــات اإلخوان ولعل
أهمها إعادة بناء املنظومة املالية وهذا
الحديث وبرصاحة مطلقة إعادة الدور
الطبيعــي للبنك املركــزي اليمني بأن
يتحمل املســؤولية بشكل جدي ومثمر
يخدم ادارة املنظومة املالية بأرسع وقت
ممكن.

